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 مقدمه

های ماهانه فعالیت بخشی از گاه کردن همراهان همیشگی و عزیز مهرطه باآگزارش با هدف این 
، این گزارشدر . نگاشته شده است، بوده 1401این موسسه در تیر که مستقیما مربوط به دختران 

 ارائه شده است. در این ماه هاهزینه تریناصلی های مستقیم و شرح فعالیتدو بخش 
 
 

 انجام شده برای فرزنداناقدامات 

سال تا  12سال و  12زیر  )به ترتیب دختران مهرطه در دو خانه اقاقیا و ارغوان، به تفکیک سنی 
به تفکیک ساکنان  1401شده در تیرماه یر، اقدامات انجامهای زسکونت دارند. در جدول استقالل(

 شود:شده، ارائه میخانه اقاقیا، ارغوان و دختران مستقل
 

 
 های خانه اقاقیا: فعالیت1جدول 

 هافعالیت موضوع ردیف

1 

بهداشت و سالمت 
 جسم

پزشک عمومی، سه مورد چکاپ پنج مورد مراجعه به  -
فرزندان ورودی جدید و ده مورد مشاوره تب و حالت 

 تهوع
 دو مورد سنجش اولیه گوش، حلق و بینی -
 رزندانفپزشکی و فیزیو چشم سه مورد مراجعه به چشم -
 دو مورد ترمیم عینک -
 سه مورد خرید عینک -
رم حجمی ادرار ورد مراجعه به آزمایشگاه )بررسی جسه م -

 یونت و نوع آن( و تشخیصو بررسی عف
 سه مورد سونوگرافی -
 و شانه« EXR Arm»سه مورد رادیولوژی  -
یک مورد ارتوپدی )دو بار مشاوره جهت بررسی و ادامه  -

 درمان(
 نه مورد دندانپزشکی -



2 
  

 OPGچهار مورد رادیولوژی  -
 سه مورد پزشک پوست و ضایعات پوستی -
 سنجیدو مورد شنوایی -
یگیری امور مربوط به مشکالت حرکتی و حرکات اصالحی پ -

یکی از فرزندان جدیدالورود از خانواده زیستی و مسئول 
 درمان خانه 

2 

بهداشت و سالمت 
 روان

 پزشکی دو فرزندپیگیری و انجام  ویزیت روان -
بررسی مسائل رفتاری و روانی فرزندان )اخذ گزارشات  -

 مربیان(
گر فرزندان و ارتباط با درمان شناختیپیگیری ویزیت روان -

 13درمانی برای جلسه بازی 6جلسه مشاوره فردی،  41)
 فرزند(

 گران پیرو مسائل فرزندانچهار جلسه با درمان -

3 

 

 و مالی امور حقوقی

 پیگیری درخواست ترخیص خانواده زیستی یک فرزند -
 ارائه یک گزارش به دادسرا -
خصوص مسائل گفتگوی حضوری با دادیار دادستانی در  -

 یکی از فرزندان
به مبلغ ده میلیون دو فرزند  مدرسه پیگیری واریز شهریه -

 ناموت
 الزحمه درمانگر پیگیری وضعیت پرداخت حق -
 الزحمه معلم خصوصیپیگیری وضعیت پرداخت حق -

 فرزندان

5 

 امور اداری

 اخذ مجوز سفر از سازمان بهزیستی برای دو فرزند  -
فرزند به صورت مکتوب به  19تفریحی برنامه رسانی اطالع -

 سازمان بهزیستی
نامه برای انجام مکاتبه با سازمان جهت دریافت معرفی -

 تست اعتیاد خانواده فرزندان
نامه به پزشکی مکاتبه با سازمان جهت دریافت معرفی -

 قانونی و انجام تست سنجش تراکم استخوان یک فرزند

 فرزند 6پیگیری ثبت نام  - امور آموزشی  6
 مراجعه حضوری به دو مدرسه جهت ثبت نام -
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7 

 فرهنگ و فراغت

وگو با مدرسین درباره قوانین موسسه و نحوه گفت -
 مدرس(  5گیری با فرزندان )ارتباط

 های تابستانی فرزندانهماهنگی با مسئول برنامه -
 فرزند( 19طراحی برنامه روزانه انفرادی برای فرزندان ) -

8 

خدمات تخصصی 
 مددکاری اجتماعی

 پذیرش دو فرزند جدید در خانه -
 انجام مصاحبه تشخیصی با مادر یک فرزند  -
 انجام مصاحبه تلفنی با پدر یکی از فرزندان -
 انجام مصاحبه تلفنی با خاله یکی از فرزندان -
پیگیری امور مربوط به ترخیص به مادر یکی از فرزندان  -

یابی، )ارزیابی وضعیت، برنامه توانمندسازی، حمایت
 مذاکره با مادر و...(

 طراحی قرارداد حفظ محرمانگی  -
 پیگیری انجام تست اعتیاد عمه یک فرزند -
 اندیشی واحد مددکاری اجتماعیسه جلسه هم -
 فرزند ری و تشکیل پرونده فرزندخواندگی ششپیگی -

 
 های خانه ارغوان: فعالیت2جدول 

 هافعالیت موضوع ردیف

1 

بهداشت و سالمت 
 جسم

 دو مورد ویزیت پزشک عمومی -
یک مورد ویزیت متخصص گوش، حلق و بینی )دو مورد  -

 گیری(جرم
 یک مورد ویزیت چشم پزشکی -
 یک مورد آزمایشگاه -
 یک مورد سونوگرافی -
 دو مورد ویزیت پزشک ارتوپد )ارتوپدی( -
 چهار مورد ویزیت دندانپزشکی -
 یک مورد رادیولوژی -
 پوستیک مورد لیزر  -

بهداشت و سالمت  2
 روان

 هفت جلسه مشاوره فردی برای پنج فرزند -
دو جلسه مشاوره تلفنی جهت تهیه پلن مداخله درمان  -

 یک فرزند با درمانگر
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 شناختیارزیابی یک فرزند در کلینیک روانش -
 چهار بار شارژ قرص -

3 

 و مالی امور حقوقی

های کالسنام اخذ مشارکت سه میلیون ناموت برای ثبت -
های تابستانه فرزندان )تامین هزینه ثبت نام کالس

 تابستانه از طریق جذب مشارکت نیکوکاران(
 اخذ شناسنامه یک فرزند از خانواده زیستی -

4 

 امور اداری

 سه جلسه ارتباط با خانواده فرزندان -
 دو جلسه ارتباط فرزندان با خانواده -
 شخصی شش مورد ثبت نام فرزندان در فدراسیون دفاع -
 ده مورد گزارش به حامیان -
 پنج جلسه فردی با سه فرزند -
 ده ارتباط تلفنی با کارشناس سازمانی بهزیستی -
 سه جلسه تخصصی مددکاری -

5 

 امور آموزشی

 پنج مورد ثبت نام مدرسه -
 چهار اخذ کارنامه -
 یک مورد امور دانشجویی -
 سه دفعه مراجعه به اداره آموزش و پرورش -
 فرزندپرداخت شهریه سه  -
 یک ثبت نام کتاب درسی در مقطع جدید  -
 دو مورد ارسال مدارک و پرونده فرزند به مدرسه جدید  -
 ده مورد تماس با مدرسه -
 سه جلسه با مسئول آموزش موسسه -
 سه جلسه با اولیای مدرسه -
 سه مورد عکس پرسنلی -

6 

 فوق برنامه

 دو ثبت نام کالس زبان خصوصی -
 شش جلسه کالس زبان گروهی -
 جلسه کالس نقاشیچهار  -
 نویسیدو جلسه کالس داستان -
 ثبت نام چهار فرزند در کالس والیبال -
 ثبت نام سه فرزند در کالس بسکتبال -
 انجام بیمه ورزشی هفت فرزند -
 برگزاری چهار جلسه کالس دفاع شخصی -
 برگزاری یک جلسه جایزه کتاب مهر -
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 بافی چهار فرزندبرگزاری کالس قالب -
 یدو جلسه مشاوره تحصیل -
 برگزای کالس گلدوزی سه فرزند -
 برگزاری کالس زبان زرافه چهار فرزند -
 ریزی نه فرزندجلسه برنامه -
 بردن هشت فرزند به برنامه کنسرت موسیقی -
 مصاحبه با سه داوطلب جدید در حوزه درمان و آموزش -

 
 شدهها در قبال فرزندان مستقل: فعالیت3جدول 

 های انجام شدهفعالیت موضوع ردیف

 یک مورد پیگیری حقوقی حقوقی 1
دو مورد معرفی شغلی با عنوان کارمند اداری برای یک فرزند در  اشتغال 2

 شرکت خصوصی

ه در یک مورد پیگیری مسکن و همراهی یک خانواد - مسکن 3
ت آسیب برای اجاره جهت بررسی مناطق خارج از باف

 خانه
مسکن درخواست شده از سازمان پیگیری وام ودیعه  -

 بهزیستی
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 1401تیرماه های هزینه
کند شرایط مناسبی را ادری مجرب، تالش میخانواده است که با کموسسه مهرطه یک مرکز شبه

مانند سایر موسسات های ماهانه مهرطه بخشی از هزینه فراهم کند و فرزند کنونی خود 30 برای
ی است که به صورت مستقیم مربوط به جبران خدمات نیروهای استخدامی و غیرداوطلبمشابه 

 و غیرمستقیم با فرزندان در ارتباط هستند.
در درجه اول ایجاد یک خانه گرم برای این دختران است که البته با توجه به  کادروظیفه این 

تعداد معمولی چندین برابر یک خانواده کم مسائل پیش روی آن داد فرزندان این خانواده،تع
دو فرزند یا  از یک هستند که مادراناین حالیکه در یک خانواده معمولی، در؛ به عنوان مثال، است

وز هر ر بایددو مربی که ناگزیر دختر سکونت دارند،  15در هر خانه مهرطه حدود کنند، میمراقبت 
های مادرانه مسئولیتتمام ساعته، مراقب این دختران باشند. بدین ترتیب، هر مربی  24 به صورت

این بخشی از ساعته در طی هفته برعهده دارد.  48های در شیفتدختر  7حدود  را برای
 عبارتند از:ها مسئولیت

 ؛رسیدگی به امور درسی و تکالیف دختران -
 ؛ها و ساعات منظمتغذیه در وعده -
 ؛نظارت بر خواب، بیداری، استراحت و تفریحات خانگی آنها در زمان مناسب -
 ؛های ماهانهها و گردشنیکسفرها، پیک همراهی در -
 بیرون از خانه. تفریحی و سرگرمی هایکالس بهدختران وآمددر رفت همراهی -
 و غیره. -

زای سخت و آسیب زمینهمهرطه با توجه به پیش هایدیگر اعضای خانهبا این حال، وظایف 
بهره اجتماعی از دو نیروی متخصص مددکاری است؛ موسسه مهرطه مان، فراتر از اینهدختران

. این دو مددکار طور دائم بر شرایط روانی دختران و عملکرد مربیان نظارت کنندگیرد تا بهمی
توجه به شرایط و اجتماعی عالوه بر نظارت مستقیم و جزئی بر نحوه تعامل فرزندان و مربیان، با 

های کنند. همینطور پیچیدگیها را تنظیم میهای هفتگی آننیازهای هر یک از دختران، برنامه
توسط آنها تسهیل شده و سایر نیازهای  هایشانارتباطی فرزندان با خانواده مسائل مربوط به

ن دگی و غیره( اینام مدرسه، فرزندخواناداری، حقوقی و نهادی )از جمله دریافت شناسنامه، ثبت
 شود.دختران، به وسیله آنها برطرف می

در  همواره یک کارشناس بهداشت و درمانگفتنی است با توجه به شرایط خاص دختران مهرطه، 
موسسه حضور دارد که با ارائه خدمات اولیه پزشکی، بر روند درمانی و وضعیت سالمتی و جسمانی 

 کند.نظارت می آنها
های اصلی اداری و عملیاتی هزینه سایر ،جبران خدمات که شرح آنها ارائه شدبر هزینه عالوه

 مهرطه در ماه تیر به شرح زیر هستند:
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 آموزش 

در این ماه، شهریه سالیانه مهرطه ترین هزینه عملیاتی زمان ثبت نام مدارس است و اصلیتیرماه 
در هنگام ثبت نام آنها وجود  مدارس است. با توجه به شرایط خاص دختران مهرطه، دو اولویت

در شرایطی عزتمندانه که باعث رشد فکری و ارتقای روحیه دختران  تحصیل باکیفیت دارد: اول
 مهرطه شود.

؛ این کار به دو مدارس مختلفمیان  آنها مدرسه و توزیع یکدوم، عدم تجمیع دختران مهرطه در 
ها و این دختران و عدم اطالع همکالسی گیرد که اولی، احترام به ناشناس ماندندلیل صورت می

و دومی، ضرورت تعامل فرزندان مهرطه با سایر دختران  نوادگی آنهامعلمین از شرایط خاص خا
 موسسه است. درهمسن به عنوان همکالسی و اکتفا نکردن به سایر خواهران خود 

نه ثبت نام دختران های گذشته از بابت مسئولیت اجتماعی، هزیاگرچه بعضی از مدارس، در سال
و افزایش قابل  شدت گرفتن شرایط نامساعد اقتصادیاما با اند، مهرطه را با تخفیف محاسبه کرده

 برای دختران مهرطه چندبرابر شده است. مدارس نامثبتها با گذشت زمان، هزینۀ شهریهتوجه 
ز تحصیل بازمانده ابه صورت پیشینی از سوی دیگر، با توجه به اینکه برخی از دختران مهرطه 

به حضور معلمین خصوصی در تابستان برای ، اندبودهیا حداقل در بعضی از دروس دیرآموز  بوده
 جبران این مسائل و پیش افتادن آنها تا سطح الزم، نیاز است.

با توجه به قیمت آنها در حال حاضر و تعداد دختران مهرطه،  نیز گفتنی است خرید لوازم التحریر
 بل توجهی دارد.هزینه قا

 

 تغذیه 

در خانه مهرطه، بخش آشپزخانه ما آنها  از روزیشبانه میزبانیو مان با توجه به تعداد دختران
ماهانه بوده است. از آنجا که بنیه جسمانی برخی از دختران مهرطه به  همواره جزو مخارج اصلی

همراه  ه سالم و ضروریدلیل پیشینه نامناسب، ضعیفتر از دختران همسن خودشان است، تغذی
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کند. از سوی دیگر، افزایش آنها اهمیتی دوچندان پیدا میبا میوه و سبزیجات الزم برای رشد 
 کرده است. ترسنگینروزافزون قیمت مواد غذایی، این وظیفه را برای موسسه مهرطه 

 
 

 مصرفی و ساختمانی ملزومات 

دو با توجه به قدمت و کهنگی دختران مهرطه در دو خانه اقاقیا و ارغوان سکونت دارند که هر 
در تیرماه و با توجه  کنند.های زیادی را از بابت تعمیر و نگهداری به مهرطه تحمیل میبنا، هزینه

یق و و خرید عا این دو خانه قدیمی سابقه هوا، تعمیر سیستم سرمایش و کولرهایبه گرمای بی
دو خانه، های حمام عالوه بر این، تعمیر دوش در بر داشت.، هزینه قابل توجهی را تسمه برای آنها

های ساختمانی مهرطه تعمیر قفل و تلفن، از سایر هزینهنشانی دو خانه، های آتششارژ کپسول
 بوده است.

کاالهای غیرخوراکی های خرد زیادی وجود دارد که مربوط به گفتنی است به جز این موارد، هزینه
ها و این کاالها از سایر ملزومات حمام و دستشویی گرفته تا شویندهملزومات مصرفی است؛ و 

 .شودمیلوازم آشپزخانه، المپ و غیره را شامل لوازم نظافت، 
 

 درمانی هایهزینه 

 
تراپی ویتامین های معمول مهرطه مانندتراپیهای درمانی دختران مهرطه در تیرماه، به جز هزینه

ی ژرادیولو، پزشکیدندان، پزشکیچشم، سونوگرافی، زمایشگاهآ، چکاپ عمومی ،برخی از دختران
 های روانشناسی دختران مهرطه شده است.مشاوره، شامل عمل لیزر برای ترمیم پوست و و غیره

. ندبرهای پوستی ناشی از سوختگی رنج میدخترانی وجود دارند که از عارضه، میان فرزندان مادر 
در ماه مراقبت و درمان ، های باالی ویزیتما با هزینه، درمان این عزیزان پروسهابتدای شروع از 

 مواجه بودیم.تیر 
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 یطور مستمر تحت مشاوره تخصصدختران مهرطه به، زاسیبآدلیل پیشینه سخت و به 
 کیاز  یخود، از عدم برخوردار ینیشیپ یبر درمان تراماهاتا عالوه رندیگیقرار م یروانشناس

 .رندیرا فرا گ یزندگ یو مهارتها نندینب بیآس ،یخانواده معمول
 

 

 ذهاب و ایاب 

برنامه و حتی های فوقسی، کالسدختران مهرطه به مطب پزشکان و مشاوران روانشنادر تیرماه، 
رفتند. عبور و مرور فرزندان  کنند(مدرسه )برای مدارسی که از تابستان، سال تحصیلی را آغاز می

ما در درجه اول با وسیله نقلیه موسسه انجام گرفته، اما به دلیل تعدد آنها و پراکندگی جغرافیایی 
 نپ و تاکسی نیاز شده است.ها، به سرویس مدارس، اسو ساعتهای مختلف برنامه

 

 موارد سایر 

ل های ورزشی تابستانی، پونام کالسهای دیگری مانند ثبتبه غیر از موارد ذکر شده، هزینه
های اداری و در هزینه و اینترنت آب و گاز تلفن قبوض برق، توجیبی فرزندان، کتب و نشریات،

 عملیاتی وجود دارند.
موسسه نیکوکاری های بخشی از فعالیتبر  ارائه شد شرح کلی و اجمالی گزارشاین در نچه آ

که پیشتر اشاره مهرطه بود که به طور مستقیم با فرزندان این موسسه ارتباط داشت. همانطور 
های ماهانه این گاه کردن همراهان همیشگی و عزیز مهرطه با فعالیتآبا هدف  شد این گزارش
گامی در  ،های ارزشمند شما عزیزاناینکه با حمایتتنظیم شده است. امید ، 1401موسسه در تیر 

 مان برداریم.فرزندانو تعالی  جهت رشد
 


